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 najafi.ivaki@ yahoo.com   پست الكترونيكي:

ـتان    - پژوهشـي)، شـمارة دوم   - ادبيات و علوم انساني سابق) (علميي (مجله مجلة زبان و ادبيات عرب بهـار و تابس
1389 
 

    )دانشگاه كاشان ات عربياستاديار گروه زبان و ادبي( دكتر علي نجفي ايوكي

 
 اب البياتيشعر عبدالوه در هاي برجسته اسطوره

  چكيده  

 شدر شعر هاسطورجمله شاعراني است كه  ) از.م1926 – 1999اتي ( البي عبدالوهاب
سروده  ار است و سازه اصليِ تفسير پذيرترينحضوري فعال دارد و از بسامدي باال برخورد

در ، ف در آنهـا هايش را تشكيل مي دهد. او با فراخواني اسطوره هاي كهن و دخل و تصرّ
ده تر و ادبي تر بـه ابـراز ايـده    ست تا ضمن اصالت بخشي به اثر ادبي خود، پوشيا پي آن

، بلكه برداشت جديد و متفـاوتي از آن دارد  نيستبپردازد. كار او نقل ساده اسطوره  يشها
 .ا به نمايش مي گـذارد ــــو با زبدگي چشمگير، تفسير تازه تر و عميق تري از اسطوره ه

اصـر خـود را بـر    هاي مع هتجربآنان،  ةو با انعطاف پذير ساختن و آشنايي زدايي در چهرا
ت اسطوره هـاي شـاعر نشـان از آن دارد كـه شخصـي     ان حمل مي نمايد. روانشناختي ــآن

تهـا،  هايِ خود شاعرند كـه بـه شـكلهاي گونـاگون از ني    » من « اسطوره اي در واقع همان 
تهاي اسـطوره ايِ بيـاتي همگـي    هاي وي خبر مي دهند. شخصـي  انگيزهآرزوها، اشتياقها و 

و از دردي مشترك مي نالند و خواهـان آزادي سياسـي و   اجتماعي دارند  –دغدغه سياسي 
عدالت اجتماعي هستند. در نگاه كلي مي توان گفت: اسطوره هاي وي عهـده دار انديشـه   

و همـزاد  احساس غربـت  دهي، زندگي در مرگ ، خوارشدگي عاطفي، ماجرا جويي ،  داف
  ند. ا پنداري

به  ةوند اسطوره گرايي در شعر معاصر عربي، از شيودر اين جستار با نگاهي گذرا به ر
در شـعر عبـدالوهاب   سندباد، سـيزيف و تمـوز   كارگيري و كاركرد اسطوره هايي همچون 

سخن رفته استاتي البي .  
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  سندباد، سيزيف، تموز.اسطوره ، عبدالوهاب البياتي ،  :ها كليدواژه

  مهدقم

هـاي كهـن در    بازنويسـي اسـطوره  تنها به ربي گراي شعر معاصر ع ل شاعران اسطورهنسل او
كار گيرنـد و در كالبـد    هشعر خود ب در اسطوره را هنرمندانه نتوانستندشعر شان بسنده كردند و 
) ما در شعر آنـان تنهـا بـه نقـل      30 – 31: 1994(حالوي ، مندبدفرسوده آنها روحي ديگر 

كه گويي از سرشيفتگي رو بـه سـوي    غير هنرمندانه روبرو هستيم يهم با كاربرد اسطوره و آن
ند و در البه الي شعرشان از آنها سخن گفته اند؛ بـي آنكـه ايـن عنصـر بتوانـد نقـش       دآنها آور

 :تـرين آن شـاعران عبارتنـد از    مهم .باشد جديد محوري در شعرشان ايفا نمايد و حامل پيغامي
، احمـد زكـي ابوشـادي   شفيق معلوف، الياس ابوشبكه، حبيب ثابت، صالح لبكي، سـعيد عقـل،   

   .نسالن آنان عباس محمود عّقاد و هم
نخستين شاعري است كه به معناي دقيـق كلمـه، اسـطوره را در     "يوسف الخال"گفت  بايد

را دسـتمايه اصـلي شـعر خـود قـرار داد. (       شعر خود به كار بست و به گونه هاي مختلـف آن 
پذير ديگري همچـون بدرشـاكر   بعد از وي شاعران چيره دست و خطر  .) 231: 1980جيده،

اب، خليل حاوي، صالح عبدالصالسي س بـه ايـن عنصـر روي    نـي اب البيـاتي و ادو بور، عبـدالوه
هاي بسياري را بر اساس آن بنا كرده اند كه به جرأت مي تـوان گفـت چنـين    ه ند و سروددآور

سـرآمد  «  ربي اسـت و صـفت  ــــ هـاي معاصـر ع   ال ترين سرودههايي از زيباترين و فع سروده
 اي و با ايجـاد  هاي اسطوره را براي شاعران آن به همراه دارد. اين نسل با فراخواني چهره» بودن

با تجربه معاصر خود، توانستند بعد  چهره هاتغيير و تبديل در اصل آن به قصد همسو كردن آن 
گونـاگون   نونفنمادين و سمبوليك به آنها ببخشند و آنها را در شعر خود به خدمت گيرند و با 

وعانشان بپردازند و يا اجـازه  همن، از زبان آنان به بيان تجربه معاصر خود و »نقاب« فناز جمله 
  اي به جاي آنان سخن بگويند.  دهند كه آن شخصيتهاي اسطوره

ترين عامل تغيير رويكرد شـاعران   ن شعر معاصر عرب بر اين باورند كه اساسيابيشتر منتقد
اي ، تـأثير پـذيري از    هـاي اسـطوره   تي و بويژه چهرههاي سّن ت و چهرهنسل جديد عرب به سّن
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 1888 – 1965وت ( ــــ تي. اس. الي ،آمريكايي _انگليسيشاعران غربي و بخصوص شاعر 
ــوده اســت. ( ر.ك ــده ، 20-16: 1990رزوق ،  :) ب ـــوي ب ؛)144-140: 1980 و جي ا ـ

بـه شـاعران    2»سرزمين ويران « وف خود معر ةو تطبيق آن در سرود 1طرح مسأله اشتراك عيني
يك شاعر  ةمستقيم احساسات و عواطف شخصي در شعر، زيبند ةمعاصر عرب آموخت كه ارائ

مگر آنكـه  عواطف و احساسات به خودي خود ارزش چنـداني نـدارد،  زيرا چيره دست نيست، 
 ايشخصـيته شاعر با خلق حوادث و صـحنه هـا و ايجـاد فضـاي مناسـب و بـا دخالـت دادن        

عواطف شخصي خود را به صورت غير مستقيم ارائه دهد و بكوشـد كـه احساسـات     ،گوناگون
(  طب تأثير گذارتر عمل كنـد فردي خارج و رنگ عمومي به آن دهد تا در مخا ةدايرخود را از 

وت به گذشته ــاحساس شيفتگي الي .)30-21:  2006،زايد؛ 88-70:  2003،كندي ر.ك:
) شاعران معاصر عـرب را بـر   17:1990، طوره و اديان كهن ( رزوق و الهام گيري وي از اس

تهاي ت و شخصـي مختلفـي از سـّن   فنونآن داشت تا رويكردي جديد به سّنت داشته باشند و با 
معاصر خود را بر آنها حمل كنند و يا با نقاب زدن به  ةاي مدد جويند و تجرب تاريخي و اسطوره

  آنان به بيان تجربه مورد نظر خود بپردازند.   هايي بكوشند از زبان چنين چهره
گري برهانند  يرا از سايه سنگين رمانتيسم و غنايدر پي اين فرايند، آنان توانستند شعر خود 

ضمن عميق شدن در مفـاهيم   ،يا هاسطور تي و بويژههاي سّنة شخصيتكارگيري هنرمندانه و با ب
عد سمبوليك و نمـادين بخشـند و در   خود ب به اثر ادبي اجتماعي و گريز از احساسات سطحي،
اين فرصـت را بـه    ،با ابعاد جديد آن هكارگيري اسطوره پي آن از صراحت در گفتار بپرهيزند. ب

شاعران نوگراي معاصر عرب داد تا مسائل و مفاهيم مورد نظر خـود را بـا اسـلوبي جديـد بـه      
طرح و ارائه آن مسائل از خود بـه   در 3زدايي ن شعري خود ارائه دهند و يك نوع آشناييامخاطب

نمايش بگذارند. چنين تغييري در اسلوب و شيوه بيان و اختيار اسلوب سمبوليك ، هنجار رايج 
اي كه سبب شد آنـان بـراي فهـم اثـر ادبـي ايـن        مخاطب شعري آنان را به هم ريخت، به گونه

                                                
1- Objective Correlative  
2- the Waste Land 
3- Defamiliarization  
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ان دخالت دادن مخاطب در و در آن انديشه كنند، و اين يعني هم بزنندشاعران دست به فعاليت 
  .  رود به شمار ميكه امري ستوده است اثر ادبي 

شاعران معاصر عرب با بكارگيري رمز و اسطوره توانستند شكل شعر را از ساختار مشخص 
اسـطوره   فـنّ اي دست يابنـد. آنـان بـا     و غير كليشه داي فراتر ببرند و به قالبي نامحدو و كليشه
اي پـيش بردنـد.    اسطورهمشخصة هاي انساني با را تا سطح واقعيتمعاصر فردي خود هاي  تجربه
هـاي غيـر عربـي گـرايش نشـان       شاعران معاصر عرب در آثار ادبي خود، بيشتر به اسطوره البته
هاي شـرقي از طريـق شـاعران غربـي بـه       اسطوره« و طرفه آن كه ! هاي عربي اند تا اسطوره داده

    .)21:1980ص  جيده،» ( شاعران معاصر عرب رسيده است
اسطوره هاي اوديپ، سيزيف، آتـيس، عشـتار، تمـوز، ايكـاروس،      دهد نشان ميتحقيق اين 

ـ  اورفئوس، پرومته، گيلگمش و سندباد پر بسامدترين اسطوره كـار رفتـه از سـوي ايـن     ه هاي ب
بـه   هـايي  چنـين اسـطوره   كـاربرد شاعران است. نكته قابل توجه آن است كه ايـن شـاعران در   

اند. مهم ترين اين داللتها چنين است كه هر جايي شـاعر   مشخص و معين بسنده كرده داللتهاي
هـايي   هاي جسماني خود پرده بـردارد عمومـاً از اسـطوره   بيماريخواسته از آشفتگيهاي رواني و 

چون اوليس ، سندباد، اورفئوس و ايكاروس بهره برده است. آنجـايي كـه خواسـته صـحبت از     
 د از اسطوره هايي چون تموز ( يا ادونيس )، إلعاذر، مسـيح، اوزيـريس و  تجدد و رستاخير نماي

هايي چون مسـيح، پرومتـه    درد و رنجهاي خود نيز از اسطوره ترسيمفينيق استفاده كرده و براي 
  .)130-129:  2001 و سيزيف مدد جسته است ( عباس ،

شـعر جديـد را    اي است كه چه كه باشد، امروزه كاربرد اسطوره در شعر معاصر به اندازه هر
و چنان اين عنصر با اين شعر پيونـد خـورده    )55:1996ود، حم( نام نهاده اند» شعر اسطوره«

نزديـك نبـوده كـه     اسـطوره قدر بـه روح   زمان شعر اين در هيچ« اند: ن گفتهانتقدكه برخي از م
  ).  223:1988اسماعيل، » ( امروز هست

ز جمله شاعراني است كه اسطوره در شـعر وي از بسـامد   از آنجايي كه عبدالوهاب البياتي ا
ايـن عنصـر در اثـر ادبـي وي كـاربردي       ،ن شـعر وي امنتقـد  بااليي برخوردار است و به گـواه 
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كار رفتـه در شـعر   ه ب ةچند اسطور به پرداختندر اين جا بر آنيم تا با  از اين روهنرمندانه دارد، 
ه از اين عنصر در شـعرش بهـره مـي بـرد؟ علـت      وي به اين مهم بپردازيم كه اين شاعر چگون

 پـردازد؟  گيري از آن بيشتر به بيان چه چيزي مـي  او با بهره چيست؟ فنگيري شاعر از اين  بهره
اسطوره در شعرش با چه عناصر ديگري درآميخته اسـت؟ و سـرانجام اينكـه ايـن عنصـر چـه       

  كاركردي در شعر وي دارد؟  

  اسطورة سندباد

مـوروثي  بعـد از آن كـه ثـروت     وي .تهاي مهم هزار و يك شـب اسـت  يسندباد يكي از شخص
زند. سفرها  پدرش را بر باد مي دهد، دست به هفت سفر دور و دراز اما پر خطر و پر ماجرا مي

و كوچيدنش عموماً به قصد به دست آوردن ثروت و فرونشاندن ميل فطري وي به ماجراجويي 
انگرد ، با پاي پياده يا سوار بر موج دريا يـا چهارپـا بـه    گويند اين جه ميو كشف ناپيداها بود. 

ولـي در پايـان    ،پردازد. سفرهايش گرچه با ماجراجويي و خطرهاي زيادي همراه است سفر مي
گـردد (   هاي رنگارنـگ بـر مـي    باري از ثروت و هديه و حكايت او با پيروزي و كاميابي و كوله

  .)198:2004خورشيد،  ؛109-82:  2004ر.ك: بلحاج ، 
اي بسـيار الهـام    شاعران معاصر عربي براي انتقال تجربة شعري خود، از اين چهره اسـطوره 

خاطر اوضـاع سياسـي و    اند. سندباد آنان يا در پي ناپيداها و حقيقتي راستين است، و يا به گرفته
برد و سخت در رنج  اسـت و زمـاني هـم در پـي دارويـي       اجتماعي ميهنش در تبعيد به سر مي

ست تا جسم عليل شاعري را درمان بخشد. به عنوان مثـال سـندباد بدرشـاكر السـياب در پـي      ا
گـردد و سـندباد    سندباد خليل حاوي به دنبال حقيقت و معرفت مي .درمان و شفاي شاعر است

-37:  2003ر. ك: موسـي،  ( صالح عبدالصبور جهانگردي است شبرو در پي سخن راسـتين 
  ).  339-310 بي تا: و داود،؛ 160-156:  2006عشري زايد ،  ؛42

ت سـندباد گونـه دارد(   شخصـي  ،چيز خـود ، شاعر آوارة عراق، قبل از هرعبدالوهاب البياتي
شاعريست كوچنده و خانـه بـه دوش، درون مايـه شـعرش سـفر و       . او)154:1986صبحي ، 

عيـد سـپري   بيشتر عمـرش را در تب  چراكه او، » آوازهاي سندباد« كوچيدن است و آوازهـايش 
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گيـرد و بنـاي آن را بـر     كرده است. او در بسياري از سرودهاي خود از اين اسـطوره الهـام مـي   
 ،هـاي گونـاگون دارد؛ زمـاني شـاعر     د. سندباد در شعر وي چهـره بخش اساس اين، استحكام مي

داند كه وظيفه برانگيختن امت عرب بـر   زند و خود را سندبادي مي نقاب سندباد را بر چهره مي
هـاي   وش اوست و هموست كه بايد با دستي پر به سوي كودكان چشم در راهي رود كه هديهد

همنسـالن  ق خواسته هاي خـويش و  ت سندباد براي تحّقبا حلول در شخصياو را منتظرند، لذا 
  :  خوار شده اش دست به كار مي شود

  ... أخترق األبعاد

  أدقّ باب المستحيل   

  أنفخ الرماد 

  أكلم الجماد 

  عّلني  ل 

  أطير فوق العالم الصغير 

  في عشية الميالد. 

  أكون سندباد 

  أبحر في سفينة مثقلة بالعاج واألوراد 

  أحمل لألطفال 

  في األعياد 

  هدية من جزر الهند 

  ) .  348 /1: 1990( بياتي ، و من بغداد 

ن از قطعه شعر مذكور چنين بر مي آيد كه شاعر، پذيراي وضع موجـود نيسـت و بـه عنـوا     
از خود گريز نشان داده، و در پي آن خواهان شـرايط ديگريسـت، و ايـن بـدين      "ناپذيرا"يك 

و قطعا براي رسيدن به هدفي واال، برنامـه   معناست كه بياتي شاعري هدفمند و با ايدئولوژيست
    اي براي خود دارد.
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اي خـود،  يـده هاي سـندباد اسـت؛ شـاعر در پـي آوارگيهـا و تبع      اما اين تنها يكي از چهره 
كشد كه ارزش خود را از دسـت داده و بـه لبـاس     درگريباني به تصوير ميسندباد را پناهندة سر

هاي مسـتبد  مده كه مورچگان و پرندگان شكاري(كه رمزي است از انسانشكسته درآ مستمند دل
و ظالم ) به خوردن گوشت جسم او مشغولند. بـا ايـن همـه وي گـنج سـفر خـود را در قلـب        

كـه همـان    –نهد تا آنان فـردا روز بـه خـروش آينـد و آن گـنج نهفتـه را        سال ميكودكان خرد
  خود كنند: از آنِ –آزاديست و رهايي 

  اهللا يرحمكم -من يشتري؟

  و يرحم أجمعين 

  -آباءكم، يا محسنون 

  الالجيء العربي واالنسان و الحرف المبين 

  برغيف خبز

  انّ أعراقي تجف و تضحكون

  السندباد أنا  

  زي في قلب صغاركمكنو 

  السندباد بزي شحاذ حزين 

  الالجيء العربي شحاذ علي أبوابكم 

  عار طعين 

  النمل يأكل لحمه 

  السنين هو طيور جارح 

  ).441 – 442 همان:(  2222 من يشتري؟ يا محسنون! 

صورت نمادين و در پس پرده چنـين انديشـه   ه ست تا با بي گمان شاعر در اينجا در پي آن
هـدف بـا   القا كند هر آنكـه هـدفي واال را دنبـال نمايـد، در راه رسـيدن بـه آن       اي به مخاطب 

دست به مـاجراجويي   ،هاي زيادي رويارو خواهد شد، و اينك او نيز همچون سندباد كهنسختي
  هاي خود، سخت در عذاب است.فزده و براي رسيدن به هد

www.SID.ir



Arc
hi

ve
 o

f S
ID

شمارة                      سابق)   ادبيات و علوم انساني (مجله  عربي زبان و ادبيات مجلة                                            212 

 دوم

زند و به شـيوة   ا بر چهره مينقاب سندباد ر» الحرف العائد « بياتي در سرودة ديگري به نام 
دارد كه به هزاران قافيه و واژگان دسـت يافتـه و بـا هـزاران شمشـير       چنين بيان مي1گويي  تك
گردد و تاكنون نتوانسته به  اما شاعريست كه همچنان در پي خواسته هاي خود مي ،رو شده رويا

م گشـته اسـت. آري   دست يابد و مركبش در ميان تندبادهاي روزگار گ خويشهدف مورد نظر 
شـعر تـالش كـرده و     ةنقاب، خود را سندبادي دانست كه براي گنجين فنِّگيري از  شاعر با بهره

تن به خطر داده و با هزاران مشكل رويا رو شده است؛ با اين تفاوت كـه   ، همچون سندباد كهن
ه قطعـاً آزادي  ك –ولي سندباد معاصر هنوز به مراد خويش  ،گردد سندباد كهن با دست پر بر مي

  دست نيافته و مركبش نيز به باد فنا سپرده شده است: –و عدل و عدالت است 
  ... و تعّثرت بĤالف القوافي والحروف

  و تبارزت بĤالف السيوف 

  فإذا بالشاعر العائد مازال يطوف 

  مركبي ضلّ 

  ).1/429همان: .3333و مهما ضلّ ، فالدنيا ظروف 

از تالش بي 2دارد و به شيوة گفتگو  ا از چهره خود بر ميدر گام بعدي شاعر نقاب سندباد ر
نشيند، و سـپس بـه خـاطر شـدت سـرخوردگي و آزردگـي از شـرايط         ثمر با او به صحبت مي

اي خـود، خبـر خـوش بـراي      زند كه در چهـرة اسـطوره   مي يموجود، دست رد بر سينه سندباد
ديگر رغبتي  ،شستند. وي از شدت اندوهن آورد و همگان او را به انتظار مي ديگران به ارمغان مي

خواهد كـه وي را بـا رؤياهـاي دروغيـنش      به شنيدن خبرهاي سندباد ندارد و عاجزانه از او مي
نفريبد و اين خسته تن را با تمام جراحتهايش رها كند تا در عالم مردگان بگردد و همانجا جان 

  سپرد:  
  كلّ ما أكتبه 

  يا سندبادي 

                                                
1- Monologue 
2- Dialogue 
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  وفكل ما اكتبه محض حر 

  فأنا اعتصر الحرف و ورقائي مع الصبح هتوف 

  آه التوقظ جراحاتي 

  والتمأل رقادي بالطيوف 

  بيت موتاي مليء بالضيوف 

  و بـĤالف القوافي والحروف 

  و أنا يا سندبادي 

  متعب قلبي عزوف... 

  آه التوقظ جراحاتي 

  )( همان  4444ودعني حول أمواتي أطوف 

كه رسالت شعري اش ، او را بر آن داشـته تـا دسـت بـه      دارد بعد، اعالم مي ةشاعر در مرح
دهد و آن را معـادل خـود و ديگـر آوارگـان      سندباد را نيز در اينجا تغيير مي ةسفر زند، لذا چهر

گويد سندباد وي بـر مركـب آتـش بـه قتـل       شاعر مي .)103 : 1995دهد ( الرواشده،  قرار مي
آورد، ديگر كسـي از تبعيـدگاه بـه سـوي      يرسيده است و ديگر كسي پيغامي خوش براي او نم

آشنايان و وطن آنان  پيامي نخواهد برد. چـون چنـين شـد، ديگـر نبايـد بـه ديـدار بـه انتظـار          
نشستگان، اميد داشت؛ زيرا پيامبر نويدبخش انسانهاي رنجور به قتل رسيده و شـاعر يـا همـان    

انند به ياري وي برخيزند و مايـة  تو سندباد معاصر، نيز دريافته كه ديگر دفترهاي شعري او نمي
آنهـا را فنـا خواهـد     ةاگر پايش به سرايش برسد هم از اين رونجات اين آوارة تبعيدي گردند، 

سـفر   –و نه بر مركبي ديگـر  –ساخت و به كودكان خواهد آموخت كه چگونه بر مركب آتش 
  كنند:  

  أيها الحرف

  الّذي علّمني جوب البحار 

  علي مركب نارسندبادي مات مقتوالً  

  وطني المنفي 
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  و منفاي الي األحباب دار 

  وجه أمي ، أبداً، المحه عبر الجدار 

  وجه أمي و الصغار 

  ... آه لوعدت الي بيتي 

  لمزقت مكاتيبي وأوراق الغبار 

  ).431-1/430: 1990بياتي، (  5555 .ولعلّمت الصغار كيف أبحرنا علي مركب نار 

خود و امتش تأكيد مي كنـد و سـندباد مقتـول را معـادل      سپس شاعر بار ديگر بر شوربختي
هاي ملـي كشورشـان    گر به تاراج رفتن سرمايه دهد؛ هماناني كه نظاره زندانيانِ در تبعيد قرار مي
بينند كه شمشيرهاي مبارزان در غالف رفتـه و كسـي بـراي احقـاق      هستند و از طرف ديگر مي

د معاصر به هدر رفته و كسي نيست كه انتقـام او  خيرد. آري خون سندبا حقوق مظلومان بر نمي
  را بگيرد!

اينك مكان  -كه زماني براي آن دست به سفر ميزد -كه دفترهاي شعري اين سندبادافزون آن
تاخت و تاز ملخها (رمز حاكمان ظالم در نزد شاعر) گشته اسـت و هـر چـه نشـان از آزادي و     

اي هـم در ايـن ميـان وجـود نـدارد ( ر.ك:       آزادگي داشت بـه بـاد فنـا رفـت و انتقـام گيرنـده      
  )104: 1995الرواشدة،

  نخالت األهل في أفق السهاد

  ضوأت و احترقت 

  فهي رماد 

  أين من يأخذ ثأر السندباد 

  دمنا كان المداد  

  ).431 /1:1990. ( بياتي ، 6666أين من يأخذ ثأر السندباد 

ـ بيـاتي در  از آنچه گفته شد مي توان به چند نتيجه رسـيد: اول آنكـه   اسـطورة   كـارگيري ه ب
كرده است، بدين شكل كـه شخصـيت سـندباد را بـا شخصـيت خـود        "پنداري همزاد"سندباد 

گـاه ديگـران بـودن، بـراي ديگـران       بيند: كوچندگي، ماجراجويي، خطرپـذيري، تكيـه   سو مي هم

www.SID.ir



Arc
hi

ve
 o

f S
ID

                              اب البياتيشعر عبدالوه هاي برجسته در اسطوره                                      اول سال   

215 

 

و  ها همگي صفاتي است كه بيـاتي در خـود  اين زيستن، مسؤوليت پذير بودن، هدف واال داشتن
سوييِ شخصيت است كه شاعر  بيند و به خاطر همين ايدة همزاد پنداري و هم نيز در سندباد مي

گيري از ايـن فـن، از    زند و با بهره مي "نقاب"هاي خود، اكثراً به اين چهره  به هنگام بيان تجربه
هاي ديگـر صـدق    گويد كه البته چنين امري كمتر در باب اسطوره خالل شخصيت او سخن مي

  كند. يم
 خاموشتواند در برابر ناهمگونيهاي سياسي و اجتماعي  دوم آنكه از آن روي كه بياتي نمي 

بيشـتر   از اين رو ،داند كه دچار خواري شده روي كه خود را سخنگوي نسلي مي بماند و از آن
اجتمـاعي بخشـيده اسـت. بنـابراين اگـر سـندباد ديگـر         –سندباد خود، رنگ سياسي  ةبه چهر
در پي امور ديگر است، سندباد بياتي عـدالت اجتمـاعي و آزادي و رهـايي از تبعيـد و      شاعران،

از ايـن  د و با ايدئولوژي اسـت؛  شاعر ما ، شاعري متعه دهد كه گواهي ميآوارگي را مي طلبد، 
رسـاند كـه ايـن     نحوة فضا سازي و پرداخت شاعر به اسطورة سندباد ما را به اين نتيجه مي رو

ست و تصويري است از خود شاعر كه بـراي  هاي شخصي او ر شاعر، تابع تجربهاسطوره در شع
  .كند دهد و ماجراجويي پيشه مي رسيدن به عدالت اجتماعي و آزادي سياسي تن به خطر مي

) شعرش را بـا مضـمون   سوم اينكه شاعر با هنرمندي باال توانسته روساخت (شكل ظاهري 
روي كه شاعر بر آن بـوده تـا بـا بهـره گيـري از       ز آنا . به ديگر تعبيرشعرش همسو قرار دهد

و بيان رمزگونه، نارضايتي و دلشوريدگي خـود و همنسـالنش را ترسـيم بخشـد، ايـن      اسطوره 
هاي مكرر يـا بهتـر بگـوييم از طريـق جمـالت      لشوريدگي را از طريق فرايند پرسشحيراني و د

بـراي   شاعر ،ه نموده است. افزون بر آني (امر، نهي، استفهام و...) در بستر شعري اش پيادشايان
ترسيم بخشي هنري تر اندوه و غم، شش بار از واژه (آه) بهره گرفته و واژگاني همچون حيـاه،  
اله، صاله، غزاه، بحار، نار، دار، جدار، صغار، شعار، نهار، معـار و... را نيـز در شـعرش دخالـت     

 تلّفـظ آه كشـيدن هـاي متـوالي را بـه       مهنگـا (الـف)،   داده، كه اين واژگان با داشتن حرف مـد
خواهيم بگوييم: ظـاهر شـعر    مي مخاطب القا مي كند و بازتاب دهنده اندوه و درد شاعر است.

از سوي وي با مضـمون شـعرش همسـو و همگـام     كارگيري واژگان ه شاعر و شيوه چينش و ب
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تناسـب و ارتبـاط    ها يا هجاهاي متن، با انديشه بـه بيـان آمـده   رار واجاست. از طرف ديگر تك
كارگيري سندباد توسـط  ه ت پردازي و بشخصي ةست كه نحوا . اين نيز ياد كردنيتنگاتنگ دارد

را از شـكل كليشـه اي و خطـابي در آورده     شاعر به روايي بودن اثر، كمك شاياني كـرده و آن 
  است، به طوري كه مخاطب از خواندن اين سروده احساس ماللت نمي كند.

   1يا سيسوفوساسطورة سيزيف 

عنوان يكي از گناهكاران جهان فـرودين اسـت. وي بـه    ه ها چنين آمده كه سيزيف ب در اسطوره
محكـوم بـه مجـازات حمـل      ،وي علت بي احترامي به خداي خدايان، زئوس ، و افشـاي سـرّ  

اي از گودال عميق در عالم مردگان ( هادس) تا قله كوه شد. گويند او ايـن سـنگ را بـر     صخره
رود ولـــي هميشه در آخـرين لحظـه، ايـن سـنگ بـه       گذارد و به سمت باال مي ود ميدوش خ
بايست اين كار را تا بي نهايت انجام دهد تا به نتيجه برسد كه هرگز هم به  غلتد. او مي پايين مي

اي كـه بـر او حـاكم     نتيجه نخواهد رسيد. اين اسطوره رمزي است از عجز انسان در برابـر اراده 
). ايـن اسـطوره در نـزد     79-78: 2004بلحـاج ،   ؛ 273: 1385سون كنـدي،  است ( ديك

اي دارد و شـاعران سرشناسـي همچـون بدرشاكرالسـياب،      شاعران معاصر عربي جايگـاه ويـژه  
صالح عبدالصبور، أدونيس، أمل دنقل، محمد عمـران و عبـدالوهاب البيـاتي از ايـن اسـطوره و      

ايـن اسـطوره در شـعر    « اند. منتقدان بر اين باورند كه  مضمون آن به اشكال گوناگون بهره برده
معاصر عربي به انساني اشاره دارد كه به رغم تالش زياد و بي وقفه ، به صورت مستمر در رنج 

ايـن   به طور كلي). 375:2003موريه، ». ( اي هم دست يابد و عذاب است؛ بي آنكه به فايده
اي است به نبرد بـي پايـان امـــا بـي فايـده! و       هاسطوره در نزد ملت عرب و انسان عربي اشار

  .)813:2001رمزي است از تالش بي ثمر و عذاب پايان ناپذير ( جيوسي، 
في المنفي « بياتي به كثرت از اين اسطوره استفاده كرده است؛ بـــه عنوان نمونه در سروده 

بينـد؛   ذاب مـي هاي روزگـار چـون سـيزيف دچـار رنـج و عـ       را در ويرانه شخود و همنوعان» 
آورد و جاده هاي هراسناك آن ، انسان را چشـم   هايي كه در آن جغد بديمن شيون بر مي ويرانه

                                                
1- Sysyphus 
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وقفه براي گريـز از ايـن مهلكـه همچنـان در عـذاب       انساني كه با وجود تالش بي ؛در راه است
اكنـون در  انساني كه ديروز ، پيروز ميدان و حاكم بر تقدير بود و  ؛رسد ولي به جايي نمي ،است

  شبستان روزگار رنجور است و بيقرار:  
  الفرار -أيها الموتي-.... عبثاً نحاول

  البوم تنعب والدروب الموحشات 

  علي انتظار 

  نبقي هنا؟ يا للدمار! 

  البوم تنعب في احتقار 

  باألمس كان لنا علي القدر إنتصار 

  كان انتصار  

  واليوم نخجل أن يرانا في ظل الجدار

  ر، بالقرارهذي القفا 

  الليل في أودائها الجرداء، يفترش النهار 

  نبقي هنا... ؟ يا للدمار! 

  الفرار –أيها الموتي  –عبثا نحاول  

  من مخلب الوحش العنيد 

  المنفي  البعيد همن وحش 

  الصماء ، للوادي، يدحرجها العبيد هالصخر 

  ( سيزيف) يبعث من جديد، من جديد 

  )  196-1/195: 1990بياتي،( 7777 المنفي الشريد... هفي صور 

گير است: اول آنكه شـاعر در اصـل اسـطوره دخـل و      چند نكته در اين سروده بسيار چشم
كـه  ، اينكرده و معناي جديدي بر آن حمل كرده كه در قبل وجـود نداشـت؛ و آن   تصرّف ايجاد 

ـا سـيزيف  امـــ  ،رسـد  را حمل كند و به نتيجه نمي» صخره« كند  اي تالش مي سيزيف اسطوره
رسد؛ در همان حال كه هر دو بر كوشش بي ثمـر   و به نتيجه نمي» بگريزد« كند  بياتي تالش مي
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همان حكومت ظـالم و  » صخره« ةكه مراد شاعر از ذكر واژ ستا اين نيز ياد كردني تأكيد دارند.
؛ دهاي تيـره بخـت سـعي در برانـدازي آن دار    شد كه شاعر به همراهي ديگر انسـان نااليق مي با

اي در عالم مردگان  فضاي حضور سيزيف اسطوره گرچه هيچ يك از آنان راه به جايي نمي برد.
 اما فضاي آن در تبعيـدگاه اسـت.   ،حضور دارد ناست، ولي سيزيف بياتي گرچه در ميان مردگا
 تـا از ايـن   معاصر خـود را تبعيـدگاه نـام نهـاد     البته نبايد از ياد برد كه بياتي به اين دليل جامعه

طريق به مخاطب شعري اش القا كند كه از حضور در اين جامعه ناخرسـند و ناخشـنود اسـت،    
امـا   ،اي داراي كوشش فـردي اسـت   اسطوره سيزيف اما راهي براي فرار از آن غمكده نمي بيند. 
اي مشكلي كامالً شخصي  باشد. مشكل سيزيف اسطوره سيزيف بياتي داراي كوشش گروهي مي

لذا از باشـد.  مشكل وي، جمعي و انساني اسـت و آكنـده از درد مشـترك مـي    است اما در اينجا 
كارگيري آن در بستر شعري مي توان پي به ايـن  ه ب ةشيوه پرداخت شاعر به اين اسطوره و نحو

نكته برد كه اين اسطوره نيز همچون اسطوره هاي ديگـر بيـاتي، در خـدمت تجربـه سياسـي و      
قضاياي سياسي و اجتماعي كشـور خـود را    ،اجتماعي اوست و شاعر سعي دارد تا به كمك آن

بياتي، حكـم بـه زبـدگي     هاي ادبي از سوي مخاطبان شعردريافت چنين ظرافتبه چالش بكشد. 
  ارگيري اسطوره را در پي دارد.   كه بوي در مجال 

گيري از اين اسطوره، ابتدا و انتهاي سـروده خـود را بـه هـم      دوم آنكه شاعر توانسته با بهره
كامل بـه مخاطـب خـود     ةربط دهد و بين اجزاي آن وحدت بخشد و آن را به عنوان يك پيكر

بلكه در اينجا محوريت  ،سروده يك عنصر غريب و بيگانه نيست ارائه دهد. لذا اسطوره در اين
  به عنوان يك پيكربخشي به سروده و ارائه آن  وحدت دهد. اصلي آن را تشكيل مي ةدارد و ساز

كـارگيري اسـطوره بـه     كامل مورد خواست و تأكيد منتقدان شعري است، كه بياتي البتـه بـا بـه   
  شان پاسخ مثبت داده است.   خواسته
گيري از مضمون اسطوره سيزيف، سعي كرده به صورت غيـر   وم آنكه شاعر گرچه با الهامس

مستقيم و نمادين به تراژدي وطن و انسان معاصر به طور عام و انسان عربي به طور خـاص در  
را از ايـن طريـق    هاي مورد نظر خودماعي و آزادي اشاره كند و ناكاميجهت برپايي عدالت اجت
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)  152-151: 1978گشايي كند( شكري،  ارائه دهد، و به نوعي عقده اش به مخاطبان شعري
اما نتوانسته است چنان مهارتي از خود نشان دهد تا اسطورة وي بعـد رمـزي و سـمبوليك بـه     

خواهيم بگوييم: سـيزيف بيـاتي    خود گيرد و معناي آن براي مخاطبان شعر وي پنهان بماند. مي
بي ثمر و عذاب را عنصر اصـلي خـود سـاخته و چنـين     كوشش  ٰ◌ اي همچون سيزيف اسطوره

ميل به وضوح داشته باشد و مفهوم شعرش به سرعت بـراي   رامري سبب شده تا شعر وي بيشت
مخاطب هويدا گردد. شايد بتوان گفت كه كاربرد بيش از حـد ايـن اسـطوره از سـوي شـاعران      

از شدت سمبوليك بـودن   معاصر عرب سبب گرديده تا مفهوم آن براي مخاطب آشكار باشد و
البته چنين سخني، بدين معنا نيست كه اين اسطوره در شعر بياتي ويژگي القايي آن كاسته شود. 

خود را از دست داده و كاركرد چنداني ندارد، بلكه بدين معناست كه مخاطـب بـراي دريافـت    
ف نـدارد و بـا   بـه تفكـري ژر   يكار رفته، نيـاز ه در آن ب اي مفهوم سروده اي كه چنين اسطوره

باز هم اين اسـطوره در شـعر بيـاتي نقـش      ،با اين همه اندك دقت پي به معناي آن خواهد برد.
   مؤثرتري از تشبيه و استعاره ايفا مي كند.  

الـي  « در سـروده ديگـري بـه نــــام      –تا حدي با همين انديشـه   -بياتي همين اسطوره را
و به وجهي خود را  –ر رنـج و عـذاب، كامو را تكرار مي كندو با چنگ زدن بر عنص» البيركامو

دهد كه به زودي عذاب او پايان مي  شمرد و با ديده ترحم به او نويد مي سيزيف عصر بر مي –
رسد و رهايي در راه است و اين خود حكايت از آن دارد كه بياتي شاعري است اميدوار كه در 

  دهد:   از دست نمي را ترين شرايط اميد بحراني
  أنت متعب ، تعال! نهيم في حدائق الليال  ...

  نطارد الظالل 

  نرقب فجر العالم الجديد في الجبال 

  نمسك في جبالنا فراشه المحال 

  نشرب شاي العصر في وهران ، فاألغالل 

  أدمتك يا سيزيف 

  يا فارس عصر أدرك الزلزال 
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  ). 459 /1: 1990( بياتي، 8888 تعال، أنت متعب ، تعال! ... 

  1تموز اسطورة 

مصـري و بعـل   3فنيقـي و اوزيـريس    –يوناني2بين النهريني، معادل با آدونيس  _تموز بابلي
هـا معـروف اسـت. وي     عنوان خداي حاصلخيزي و بـاروري در اسـطوره  ه ست. تموز با كنعاني

وي  ،كشـد، محبوبـه   شود آن وقت كه گـراز او را مـي   شناخته شده و گفته مي» عشتار« محبوب 
گردانـد، كـه ايـن     رود و پس از رنج فراوان، تموز را به زمين بـر مـي   لم فرودين ميعشتار به عا
-23: 1385( ديكسـون كنـدي،    .آيد عنوان سرآغاز زندگي دوباره به حساب ميه بازگشت ب

اين اسطوره مشتمل بر مفاهيمي است كه مهم ترين آن مـرگ   .)68-67: 2004بلحاج،  ؛24
اسـطوره  « پي خود حيات و رستاخيز دارد. به ديگـر بيـان    براي زندگي و يا مرگي است كه در

). چنـين  21: 1990رزوق،» ( تموز نمايانگر پايان زندگي و آغاز دوباره آن در هر سال اسـت 
گراي معاصر عربي بيش از هر اسطوره ديگر بر آن تمركز  مفهومي سبب شده تا شاعران اسطوره

ديدنـد مسـير حيـات مّلـت و وطـن عربـي ميـل بـه          كنند و از آن بهره فراوان بگيرند؛ زيرا مي
توانسـت دسـتمايه    خشكسالي و قحطي، و تمدنشان رو به سوي مرگ دارد، لذا اين اسطوره مي

خوبي براي آنان باشد. اين است كه اين اسطوره هم اكنون بخش اعظمي از سازة سـرودهايي را  
چشم اميد دارنـد و برآننـد تـا    دهد كه صاحبان آن به زندگي مجدد و برپايي عدالت  تشكيل مي

بيهودگي و خفتگي به مرحله خيزش و هوشـياري و   ةبا كمك اين اسطوره به بيان گذر از مرحل
) و بـه  79 :( همـان  انتقال از مرحله خشكسالي و قحطي به مرحلة سرسبزي و خرمي بپردازند

گـرايش  « نـام  گيري از اين اسطوره سبب شده تـا گرايشـي بـه     اصرار بايد گفت كه كثرت بهره
وجود آيـد كـه شـاعر مـا عبـدالوهاب البيـاتي از شـاعران        ه ات معاصر بادبي ةدر عرص» تموزي

  سرشناس در اين مجال است.  

                                                
1- Tammuz 
2- Adonis 
3- Osiris 
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گيـرد، و بنـاي آن را بـر اسـاس آن      هاي گوناگوني از اين اسطوره الهام مـي  بياتي در سروده
گويد كـه اگـر    به صورت رمزي مي» الصورة والظلّّ« نمايد. به عنوان نمونه در سروده  استوار مي

حاكميت ستمگران قيام كنند، بابل( نمـاد عظمـت گذشـتة     امت عرب يكپارچه گردند و بر ضد
آيـد و عشـتار، الهـه     در مـي  -بـا عظمـت و سرافراشـته    –عراق) دوباره به شكل نخستين خود 
رخيـزد و بـا   دهد و اوزيريس يا تموز از مـرگ خـويش ب   باروري به مردم رويِ خوش نشان مي
گردد و بكارت اين جهان روسپي صفت، باز آيـد و نـيش    آمدن او خير و بركت به زمين بر مي

آن گراز ، قاتل تموز (رمز حاكم مستكبر و طاغوت زمان ) از جاي كنده خواهد شد و پيـروزي  
  بر همه جا سايه خواهد افكند:  

  لوجمعت أجزاء هذه الصورة الممزّقة

  رقةإذن لقامت بابل المحت

  تنفض عن أسمالها الرماد

  و رف في الجنائن المعّلقة

  فراشة و زنبقة

  و إبتسمت عشتار 

  و هي علي سريرها تداعب القيثار 

  وعاد أوزوريس

  النطفأت أحزان حادي العيس

  و نورت في سبأ بلقيس 

  و عادت البكارة  

  لهذة الدنيا الّتي تضاجع الملوك و الحجارة 

  لهذه القديسة الهلوك. 

  .. لوجمعت ، لعاد أوزوريس.

  من قبره المائي، من غياهب المجهول 
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  ألزهر الرماد في الحقول 

  ).  94-93/ 2: 1990( بياتي،  9999 و نزعت أنياب هذا الغول... 

تـوان پـي    ند نكته مـي كارگيري آن در اين سروده به چ از فراخواني اسطورة تموز و نحوة به
د امروزين بخشيده و بر او تجربة معاصر خود را حمـل  كه شاعر به اسطوره كهن بعبرد: اول اين

عـد  گيـرد، كـه ب   اي كه آن اسطوره با حفظ اصل خود، مفاهيمي جديد به خود مـي  كرده، به گونه
اجتماعي، ميهن خواهي، تأكيد بر يكپارچگي امت عربي از آن جمله است. ايـن يعنـي    -سياسي
بخشي  فرسودة آن و در همان حال اصالت بخشي به سنت كهن و دميدن روح تازه در كالبد جان

گيري از اين اسطوره بر آن اسـت تـا عـزّت گذشـته انسـان       به اثر خود. دوم اينكه شاعر با الهام
اش يادآور شود و به او بفهماند كه  عربي و در همان حال ذلت امروزين او را به مخاطب شعري

است. ابـراز چنـين   مبتال  غربت احساس بهشاعرِ آن در حسرت گذشته است، و در درون خود 
ـ  انديشه ن اسـطوره ممكـن گشـته    اي آن هم به صورت غير مستقيم و سمبوليك تنها از طريق اي

كه بياتي با اختيار اسلوبي ويژه در پرداخت به آن اسطوره تعهد خود را به ديدگاه است. سوم اين
تطبيقـي بـه ارائـه تصـاوير     دهد و همچون او با اسلوب كـامالً   اليوت در خلق اثر ادبي نشان مي

گونه كه از يك طرف تصوير پاره شده، بابل سـوخته، ژنـده خاكسـتر،     پردازد؛ بدين متناقض مي
كنـد و از   بستري دنيا و نيش غول را براي مخاطب ترسـيم مـي   اندوه ساربان، عدم بكارت و هم

برگشـتن   زيريس،او ، پروانه، تبسم عشتار، نواخته شدن گيتار، برگشتنطرف ديگر آن را با زنبق
سلوب تطبيقي ابا  1مان متناقض يتصوير ةيم ارائخواهيم بگوي سازد. مي بكارت دنيا و... همراه مي

پـي گرفتـه   » سـرزمين ويـران  «اي است كه عبدالوهاب البياتي تحت تأثير شـيوه اليـوت در   شيوه
). 19: 1990( رزوق، گيري از اسطوره، آن را در اثر ادبي خود پياده كـرد  است، كه البته با بهره
هاي مشابهي كـه اسـطورة تمـوز در آن     توان از اين سروده و ديگر سروده كاركرد ديگري كه مي

 "زنـدگي در مـرگ   "كننـدة انديشـة    كار گرفته شده دريافت اين است كه اين اسطوره ترسيم به
قهرمانانِ او نه  نماياند كه او به زندگي در مرگ اعتقاد راسخ دارد و مرگ شاعر است و بر ما مي

                                                
1- Paradoxical 
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به معناي پايان، كه سرآغازي ديگر است. بنا بر همين برداشت است كه منتقدان او چنين حكـم  
اند: عالم مردگان بياتي، عالمي پر تحرك است، عالمي است كه ساكنان آن در پـي خيـزش    كرده
و فسـخِ   كه اكنون دوران مسـخ  ) لذا بياتي گر چه اذعان دارد283: 1986اند ( صبحي، دوباره
بـه فرداهـاي    "انتظـار " فـنِّ كـارگيري   دهد و با به هاي انساني است، ولي اميد از كف نميارزش

پرداخت شاعر به اين اسطوره نيز به خوبي بر مـا مـي    ةنحو .)283:(همان روشن اميدوار است
و به فرداهاي روشن نماياند كه شاعر در ذهن خويش به رستاخيز سياسي و اجتماعي اميد بسته 

دل خوش كرده است. او در ايـن سـروده بـا بيـان سـمبوليك از اشـتياقها و آرزوهـاي خـود و         
همنسالنِ پريشان حال خويش خبر مي دهد. در همين راستا بر آن است تـا بـا الهـام گيـري از     

تموز به اين امت شكست خورده چنين القا كند كه پيروزي نزديك است و آنان دوباره  ةاسطور
كارگيري اسطوره تموز و در كنـار آن  ه لذا بقتدار خويش باز خواهند گشت. به دوران عزت و ا

تاي اميـد  سـ برجسته كردن عشتار، اوزوريس، شكست غـول و...همگـي جهتمنـد بـوده و در را    
  .ندبخشي به امت عربي در بستر شعري شاعر حضور يافته ا

كـه عمومـا بـا     _ذكر اين نكته ضرورت دارد كه انديشة زندگي در مرگ و خيـزشِ دوبـاره  
 _صورت پذيرفته در اكثر سروده هاي ايـن شـاعر جـاري اسـت    » تموز« گيري از اسطوره  الهام

  به عنوان مثال: ؛ممكن است گاهي بدون تصريح به نام اين اسطوره باشد
  إّني ألومن في غد االنسان ، في نهر الحياة  

  فلسوف يكتسح التفاهات الصغيرة والسدود 

  ولسوف ينتصر الغداة 

  إنسان عالمنا الجديد 

  علي المذابح و الخرائب والوباء 

  .... إّني ألومن أيها الموت العنيد،   

  ).  234 /1: 1990( بياتي،  10101010 .بالفكر يعمر أرضنا الذهبية الخضراء، بالفكر الجديد 
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ريتا عوض در تحليل سروده هاي بياتي گفته است : زندگي بخشي تمـوز در   به همين دليل،
كنـد و بـا    را معادل حضرت مسيح (ع) قرار مي دهد كه جانش را فـداي انسـان مـي   مرگش، او 

 162-161: 1974بخشد ( عـوض،   ها جــــان ميبه ديگر انسان -بــه اعتقاد وي –مرگش 
) به هر تقدير، چنين انديشة شاعر بيشتر در اسطورة تموز نمود پيدا كرده، و عموما اين اسطوره 

تمـوز،   ةسرانجام بايد گفت كه فهم صـحيح بيـاتي از اسـطور    .ي استهاي دار چنين تجربه عهده
؛ هماهنگي و همسويي ايجاد نمايـد  ،سبب شده تا وي به خوبي بتواند بين تجربه كهن و معاصر

دو تجربه احساس نمي كند. افـزون بـرآن بايـد     نوع بيگانگي بين آن به نحوي كه مخاطب هيچ
    ايش در ناخودآگاه شاعر جايگاهي خاص دارد.هيژگيپذيرفت كه اين اسطوره با تمامي و

  نتيجه 

اصليِ سروده هاي تفسير پذير و فعال بياتي را تشكيل مـي دهـد. او در    ةساز ،اسطوره -1
هاي اسطوره اي قدم در قدمگاه اليوت مي گذارد و تحت تأثير ايده تگرايش به سنت و شخصي »

از ارائـه مسـتقيم عواطـف و     وي مچـون ست تا در بستر شعري خود ها او برآن» اشتراك عينيِ
ث احساسات خويش پرهيز نمايد و ضمن ايجاد فضـاي مناسـب و خلـق صـحنه هـا و حـواد      

تي و از جملـه اسـطوره اي ، احساسـات خـود را از     هاي سـّن گوناگون ، با دخالت دادن شخصيت
را از شـاعر توانسـته شـعرش     ،دايره فردي خارج، و رنگ عمومي به آن ببخشد. با ايـن فراينـد  

درونگرايي و عزلت گزينيِ رمانتيسم برهاند و از خطابه گري و گزارشي بودن اثر دوري جويد. 
تأثير پذيري بياتي از اليوت البته تنها به همين حد محدود نگشت ، بلكه مضمون شعر شـاعر را  

چه، وي همچون اليوت كه قصـد داشـت بحـران جامعـه غربـي را در       ؛نيز تحت تأثير قرار داد
خود به تصوير بكشد، كوشيد تا بحران جامعه عربي را براي مخاطـب  » سرزمين ويرانِِِِِِ«  ةدسرو

بيـاتي شاعريسـت   امـا  بسـت مـي رسـد،     نبا اين تفاوت كه اليوت در شعرش به ب ؛ترسيم كند
  اميدوار به فرداهاي روشن.  

2- اتي چنين بر مـي آيـد كـه اساسـي تـرين عامـ      تاز بررسي شخصيل هاي اسطوره اي بي
هاي اسطوره اي اين بوده تا با بيـان غيـر مسـتقيم و رمـزي     ترويكرد شاعر به اسطوره و شخصي
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و براي برون رفـت از نابسـامانيها و    جتماعي زمان خود را به چالش بكشد،قضاياي سياسي و ا
ـّار كند. توجــهاي موجود ارائه راهكناهمگوني ه به اين مهم سـبب شـده تـا فضـاي حضـور      ــ
در همـان حـال كـــه آن     ؛سطوره اي او فضايي كامالً سياسـي و اجتمـاعي باشـد   ا هايتشخصي
نيز در پي دگرگوني سياسي و اجتماعي اند. به عبارت روشن تر، از بررسي اين چنـد   هاتشخصي

تـاريخي و درك سياسـي، و    ست با حسِّا اسطوره مي توان چنين استنباط كرد كه بياتي شاعري
ا به گونه اي در سروده هايش دخالت مـي دهـد كـه عمومـاً آن     هاي اسطوره اي خود رتشخصي
ا ـــــالند و بـــــد و از دردي مشــترك مــي نــــها مشــكل سياســي و اجتمــاعي دارنتشخصــي

تـا   داردمـي   در رنجند. چنين اصلي ما را وا» يخوارشدگي عاطف« سرخوردگي شديد از نوعي 
و  دنگير نشأت ميياسي و اجتماعي او س هاي اسطوره اي شاعر از حسِّت: اكثر شخصيحكم كنيم

ـ ريشه در تعهد وي نسبت به قضاياي انساني به طور عام و انسان عربي به طـور خـاص دار   د. ن
او را از متعهـدترين شـاعران    ،هـاي بيـاتي  ه شايد با توجه به همين اصل بوده كه منتقدان سرود

حضـور   ةوـــند اسطوره و نحكارگيري اين چه معاصر عربي دانسته اند. از سوي ديگر ، شيوه ب
كارگيري اسـطوره  ه ما را به اين دريافت نزديك مي كند كه بياتي در ب ،متن شعري دادن آنها در

بر اغراض سياسي و اجتماعي ، اغراض هنـري نيـز داشـته و از ايـن طريـق مـي كوشـد         هعالو
   پوشيده تر، كنايي تر و در نتيجه ادبيانه تر سخن گويد.  

مفاهيم  مـورد نظـر    سبب شده تا بتواند مسائل وبياتي، طوره از سوي بهره گيري از اس -3
» آشنايي زدايـي  « خود را با اسلوبي  جديد به مخاطبين شعري اش ارائه دهد، كه ما آن را يك 

 او. بـه ديگـر تعبيـر،    شماريم ها و موضوعات بر مي انديشهدر طرح و ارائه » هنجار شكني« و 
بلكه مي كوشد با پـيش انديشـي،    ،ابزده به مخاطب ارائه نمي كندرا آشكارا و شتش انديشه هاي

. بـا ايـن   مايـد مفهوم آن قـدري تفكـر ن   دريافتكه مخاطب براي  كالم را به گونه اي بيان دارد
كه طـرف   ،رساده و غير متفّك ةخود را نه يك مصرف كنند سبك، او توانسته تا مخاطب شعري

تا هر خواننـده اي   شودار دهد. در همان حال سبب مي اش قر فعال و كارساز در معادله شعري
 ،ت خود برداشتي از شعر اسطوره اي شـاعر داشـته كـه بـا برداشـت ديگـر خواننـده       ذهني بنابر
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و گاه متناقض باشد، و اين يعني چند معنايي شدن اثر كه از نظر منتقدان ادبي امريست متفاوت 
 ستوده.  

، و وي آنهـا را بـر اسـاس    اوسـت انديشه هاي ، تابع احساسات و  ي بياتياسطوره ها -4
 وديگـر، تمـوز، سـيزيف    به بيان  .تجربه هاي گوناگون خود، در دفتر شعريش حضور مي دهد

 ،باد همگي به نوعي معادلِ خود شاعرند كه براي به تصوير كشيدن انديشه ها، خواسـته هـا  سند
همـزاد  « همزادش گشته اند. اين  ش حضور يافته اند وا هاي او در دفتر شعريكاميابيها و ناكامي

هاي كهن درآميزد و تجربه هاي معاصر خـود را  تتا شاعر به خوبي با شخصي شدهسبب » پنداري
به گونه اي كه مخاطب به هنگام خوانـدن اثـر، بـين چهـره هـاي سـنتي و        ؛بر آنان حمل نمايد

صـت را بـه شـاعر    ايـن فر  ،تجربه هاي معاصر هيچ بيگانگي اي احساس نمي كند. از ديگر سو
 و به نوعي از مرز زمان بگذرد.  بزند داده تا پلي بين زمان گذشته و حاضر 

اسـطوره   ةالهام گرفته است. او به نقل ساد هدر سروده هايش هنرمندانه از اسطور بياتي -5
را بـا تجربـه هـاي معاصـر      بلكه به چهره هاي كهن ابعاد جديد مـي بخشـد و آن   ،نمي پردازد

سازد. بدين منظور گاهي اوقات قسمتي از اسطوره را نقطه پرگار قرار مـي   همسو و همگام مي
البتـه بـه اصـرار بايـد گفـت:       .دهد كه ديگر شاعران كمتر در گستره ديد خود قـرار مـي دهنـد   

 عبـدالوهاب هـاي مهـم اسـلوب شـعري     ة ناپيدا از يك اسطوره جـزء ويژگي نقطبرجسته سازي 
ضمن اصالت بخشـي بـه اثـر جديـد      د وي سنت مي انجاماتي است. چنين ترفندي به پويايالبي

گيري شخصيت هاي اسطوره اي در كاره ب به عبارت ديگر،ي رهاند. تگي مخرا از گسي ادبي، آن
سـت كـه از آن انديشـه و    ا بلكه به گونه اي ،وار نيستياتي، ذهنيتي تكراري و ترجيع بندشعر ب

 مفهوم تازه رخ مي نمايد.

  هايادداشت

ا را در مي نورم، بر درِ محال مي كوبم، در خاكستر مي دمم، با بي جان ها سخن مي فاصله ه. 1 
گويم، به اميد آن كه در شب ميالد، بر فراز اين هستيِ كوچك به پرواز درآيم، سندبادم كه در كشتي پر 
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راي كودكان از عاج و وردها روانه دريا مي گردم، و در عيدها ، هديه اي از جزيره هاي هند و بغداد ، ب
  با خود دارم. 

. اي نكوكاران! خداوند شما و پدرانتان را ببخشايد، كيست كه پناهنده عربي و انسان و حرفي آشكار 2
را به تكه ناني خريدار باشد؟، رگانم مي خشكد و شما خندانيد، سندباد منم ، گنجينه هايم در قلب 

است، پناهنده عربي، گدايي بر درِ شماست،  كودكانتان نهفته، سندباد در لباس گدايي افسرده خاطر
ننگي مورد افتراست، مورچه و پرندگان شكاري به خوردن گوشت او مشغولند، كيست خريدار؟ اي 

  نكوكاران!
. به هزاران قافيه ها و واژگان دست يافتم، و با هزاران شمشير رويا رو شدم، و ناگاه شاعر بازگشته 3

آن سو روانه است، مركبم گمگشته ، و هر گونه كه گم گشته باشد .  اي هستم كه همواره به اين سو و
  دنيا ظرفيست. 

. همه آنچه مي نگارم، اي سندبادم، همه آنچه مي نگارم واژگاني بيش نيست، من عصاره حرف را مي 4
پر گيرم و كبوترم به هنگام صبح فرياد بر مي آورد، آه! زخم هايم را تازه مكن، و خوابم را با رؤياها 

مگردان، خانه مردگانم مملو از مهمان هاست، و سرشار از هزاران قافيه ها و واژگان، و من اي 
سندبادم، خسته تنم و قلبم رويگردانست از ...، آه زخم هايم را تازه مكن، و مرا به حال خود وانه تا 

   اطراف مردگانم بگردم.
مركب آتش جان سپرده ، ميهنم . اي حرف كه مرا دريانوردي آموخته اي، سندباد من بر 5

تبعيدگاهست، و تبعيدگاهم به سوي دوستان خانه ايست، همواره آنسوي ديوار چهرة مادرم را مي 
نگرم ، چهره مادرم و كودكان را ...، آه اگر به خانه ام بر مي گشتم ، نوشته ها و ورقه هاي غبار گرفته 

  كه چگونه بر مركب آتش دريا نوردي كرديم. ام را پاره پاره مي كردم، و به كودكان مي آموختم 
. نخلستانهاي آشنايان در افق بي خوابي، درخشيدند و سوختند، و اكنون خاكستر گشته اند، كيست 6

   كه انتقام سندباد را بگيرد، خونمان مداد بود،كيست كه انتقام سندباد را بگيرد. 
آورد و راههايِ هراس انگيز ، ما را به انتظار  . اي مردگان ، بيهوده پاي در گريزيم، جغد شيون بر مي7

نششته اند، اينجام مي مانيم؟ چه مصيبتي! جغد با خوارشماري شيون بر مي آورد، ديروز ما را بر تقدير 
پيروزي بود، آري پيروزي، و امروز شرم داريم از اينكه بي هيچ آسايشي اين برهوت ها ما را در سايه 

ان هاي بي حاصلش ، روز مي گستراند ، اينجا مي مانيم؟ ... چه مصيبتي! اي ديوار ببيند، شب ، در بياب
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مردگان، بيهوده پاي درگريزيم، از چنگال اين وحشي خيره سر، از وحشت تبعيدگاه دور دست، يك 
برده در بيابان تخته سنگ سرسخت را مي غلطاند، سيزيف ديگر بار برانگيخته مي شود، ديگر بار، در 

   آواره...  لباس تبعيدي
. تو خسته تني، پيشاي! در باغ هاي شب به گشت وگذار مي پردازيم، سايه ها را دنبال مي كنيم، در 8

كوهستان ها، سپيده دم هستيِ جديد را به انتطار مي نشينيم، در كوهستانمان پروانه محال را مي گيريم، 
اي سيزيف ، اي سوار كارِ عصر زلزله  در وهران چاي زمانه را مي نوشيم، زيرا زنجيرها ترا عذاب داده

   زده، پيشاي ، تو خسته تني، پيشاي!...
. اگر اجزاي اين تصوير پاره پاره شده بهم مي پيوست، بي شك بابل سوخته از جاي بر مي خاست، 9

و خاكستر را از ژنده هاي خود مي زدود، و پروانه و زنبق در باغچه هاي معلّق پر مي كشيدند، و 
همان حال كه بر تخت خود گيتار مي نواخت خنده بر لبانش مي نشست، و بلقيس در سبأ عشتار در 

درخشيدن مي گرفت، و بكارت به اين دنيايي كه همبستر پادشاهان و سنگهاست بر مي گشت، به 
همين قديسه تبهكار، ... اگر به هم مي پيوست، اوروريس از قبر آبي ، از تاريكي هاي ناشناخته بر مي 

   خاكستر در كشتزارها، شكوفا مي گشت ، و نيش اين گراز از جاي بر كنده مي شد...گشت، 
. در نهر روان زندگي، هر آينه من به فرداي انسان اميدوارم، بي مايگي هاي ناچيز و موانع را از ميان 10

روز بر خواهد داشت، و بي شك انسان عالم جديد فردا روز، بر كشتارگاه ها و ويرانه ها و وبا پي
خواهد شد، ... من اي مرگ سركش ايمان دارم كه تنها با انديشه، سرزمين پر گهر و سرسبز آباد خواهد 

  شد، تنها با انديشه جديد...

  كتابنامه

  . 1988،  هالخامس ه، الطبعهدارالعود ؛ بيروت:الشعر العربي المعاصر ؛، عزّالدين اسماعيل -1
اتحاد الكتاب ؛ دمشق: ةالمعاصرة العربية يل القصيدأثر التراث الشعبي في تشك ؛بلحاج ، كاملي  -2

 . 2004العرب، الطبعة االولي، 
 . 1990، الطبعة الرابعة، ةدارالعودبيروت: مجلّدان،  ؛الديوان ؛البياتي، عبدالوهاب -3

 . 1999االولي،  الطبعةدارالمدي،  ؛شرقية نصوص ؛----------  -4

www.SID.ir



Arc
hi

ve
 o

f S
ID

                              اب البياتيشعر عبدالوه هاي برجسته در اسطوره                                      اول سال   

229 

 

 الطبعة مؤسسة نوفل،بيروت:  ؛العربي المعاصر االتجاهات الجديدة في الشعر ؛، عبدالحميدةجيد -5

  1980االولي، 
 ة، مركز دراسات الوحد االتجاهات و الحركات في الشعر العربي الحديثجيوسي، سلمي الخضراء،  -6

 . 2001االولي،  العربية، الطبعة

 .1994االولي،  الطبعةداراآلداب،  ؛ بيروت:األسطورة في الشعر العربي المعاصر ؛حالوي، يوسف -7

الطبعة االولي  للكتاب، الشركة العالمية ؛ بيروت:في الشعر العربي المعاصر الحداثة ؛حمود، محمد العبد -8

1996 . 
 . 2004، مكتبة الثقافة الدينية، الطبعة االولي ؛ قاهره:اديب االسطورة عند العرب ؛خورشيد، فاروق -9

للنشر و التوزيع و اإلعالن، بال  يةالمنشأة الشعب، األسطوره في الشعر العربي الحديث ؛داود، أنس -10

  تاريخ.
ترجمه رقيه بهزادي ، انتشارات طهوري،  ؛ دانشنامه اساطير يونان و روم ؛ديكسون كندي، مايك -11

  .1385چاپ اول ، 
 . 1990، الطبعة الثانيةدارالحمراء،  ؛ بيروت:في الشعر المعاصرة االسطور ؛رزوق، أسعد -12

 . 1995 الطبعة االولي،  وزارة الثقافة؛ عمان: بياتي و التراثشعر عبدالوهاب ال؛ ، سامحةالرواشد -13

 .1978، الجديدة، الطبعة الثانيةداراآلفاق  ؛ بيروت:أدبنا الحديث الي أين ؛شكري، غالي -14

 . 1986االولي،  الطبعةاتحاد الكتاب العرب، دمشق: ، الرؤيا في شعر البياتي ؛صبحي، محيي الدين -15

 هاالردن، الطبع –دارالشرق للنشر و التوزيع، عمان  ؛العربي المعاصر اتجاهات الشعر ؛عباس، إحسان -16
 . 2001الثالثة، 

 . 2006االولي،  الطبعة دارغريب، ؛ القاهره:ةالتراثي استدعاء الشخصيات ؛عشري زايد، علي -17

المؤسسة العربية  :؛ بيروتالموت و االنبعاث في الشعر العربي الحديث ةاسطور ؛عوض، ريتا -18

 . 1974االولي،  الطبعةالنشر،  للدراسات و

اتحاد الكّتاب العرب دمشق،  ؛ دمشق:، ترجمة محمود منقذ الهاشمي اللغة المنسية ؛فروم، إريك -19

 . 1991االولي ،  الطبعة

www.SID.ir



Arc
hi

ve
 o

f S
ID

شمارة                      سابق)   ادبيات و علوم انساني (مجله  عربي زبان و ادبيات مجلة                                            230 

 دوم

، ةدارالكتاب الجديد المتحد ؛ بيروت:الرمز والقناع في الشعر العربي الحديث ؛كندي، محمد علي  -20

 . 2003االولي،  الطبعة

 القاهره: ترجمة و تعليق شفيع السيد و سعد مصلوح، ؛الشعر العربي الحديث ؛س مورية،  -21
 . 2003االولي ، الطبعة  دارالغريب،

 .2000االولي، الطبعةاتحاد الكتاب العرب،  ؛ دمشق:بنية القصيدة العربية المعاصرة ؛الموسي ، خليل -22

  

www.SID.ir



 

 

https://sid.ir/1791
https://sid.ir/1792
https://sid.ir/1793
https://sid.ir/1795
https://sid.ir/1794
https://sid.ir/1796
https://sid.ir/1702
https://sid.ir/1700
https://sid.ir/1699
https://sid.ir/1698
https://sid.ir/1787

